
 

สรุปผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลตากตก 

ล า
ดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่ซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่รับการคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงจัดซ้ือจัดจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
การจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท าซุ้มลงนาม รชั
การที่ 10 

6,490 6,490 เฉพาะเจาะจง นายพุทธวรรษ์   จันทราการศ 
เสนอราคา 6,490 บาท 

นายพุทธวรรษ์   จันทราการศ 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 56/2562 
ลงวันท่ี 2 พ.ค. 2562 

2 จัดซื้อวัสดโุครงการฝึกอบรม 13,200 13,200 เฉพาะเจาะจง นายพุทธวรรษ์   จันทราการศ 
เสนอราคา 13,200 บาท 

นายพุทธวรรษ์   จันทราการศ 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 57/2562 
ลงวันท่ี 7 พ.ค. 2562 

3 จัดซื้อพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต ์ 21,200 21,200 เฉพาะเจาะจง ร้านสุทินการยาง 
เสนอราคา 21,200บาท 

ร้านสุทินการยาง 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 58/2562 
ลงวันท่ี 8 พ.ค.2562 

4 จ้างเหมารถยนต์กระบะส าหรับน า
ประชาชนเข้าร่วมถวายความ
จงรักภักดี ณ ศาลากลางจังหวัด หมู่ 1 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นางพยุง  ลือสันเทียะ 
เสนอราคา 3,000บาท 

นางพยุง  ลือสันเทียะ 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 119/2562 
ลงวันท่ี 2 พ.ค.2562 

5 จ้างเหมารถยนต์กระบะส าหรับน า
ประชาชนเข้าร่วมถวายความ
จงรักภักดี ณ ศาลากลางจังหวัด หมู่ 2 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นางวาริน  กรวยทอง 
เสนอราคา 4,000บาท 

นางวาริน  กรวยทอง เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 120/2562 
ลงวันท่ี 2 พ.ค.2562 

6 จ้างเหมารถยนต์กระบะส าหรับน า
ประชาชนเข้าร่วมถวายความ
จงรักภักดี ณ ศาลากลางจังหวัด หมู่ 3 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวสายนต์   นิสนต ์
เสนอราคา 5,000บาท 

นางสาวสายนต์   นิสนต ์
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 121/2562 
ลงวันท่ี 2 พ.ค.2562 

7 จ้างเหมารถยนต์กระบะส าหรับน า
ประชาชนเข้าร่วมถวายความ
จงรักภักดี ณ ศาลากลางจังหวัด หมู่ 4 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา  หว่างอุ่น 
เสนอราคา 5,000บาท 

นางสาวกาญจนา  หว่างอุ่น 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 122/2562 
ลงวันท่ี 2 พ.ค.2562 

8 จ้างเหมารถยนต์กระบะส าหรับน า
ประชาชนเข้าร่วมถวายความ
จงรักภักดี ณ ศาลากลางจังหวัด หมู่ 5 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นายสายันต์  ปูเครือ 
เสนอราคา 5,000บาท 

นายสายันต์  ปูเครือ 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 123/2562 
ลงวันท่ี 2 พ.ค.2562 

         



 
 

 

9 จ้างเหมารถยนต์กระบะส าหรับน า
ประชาชนหมู่ที่ 6 เข้าร่วมถวายความ
จงรักภักดี ณ ศาลากลางจังหวัดตาก 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นางสุพัตรา  มั่นเมือง 
เสนอราคา 4,000บาท 

นางสุพัตรา  มั่นเมือง 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 124/2562 
ลงวันท่ี 2 พ.ค.2562 

10 จ้างเหมารถยนต์กระบะส าหรับน า
ประชาชน หมู่ 7เข้าร่วมถวายความ
จงรักภักดี ณ ศาลากลางจังหวัดตาก 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายสยาม  ใจกล้า 
เสนอราคา 4,000บาท 

นายสยาม  ใจกล้า 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 125/2562 
ลงวันท่ี 2 พ.ค.2562 

11 จ้างเหมารถยนต์กระบะส าหรับน า
ประชาชน หมู่ที่ 8 เข้าร่วมถวายความ
จงรักภักดี ณ ศาลากลางจังหวัดตาก 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ์  โชคชัยวัฒนกุล 
เสนอราคา 3,000บาท 

นายนิพนธ์  โชคชัยวัฒนกุล 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 126/2562 
ลงวันท่ี 2 พ.ค.2562 

12 จ้างเหมารถยนต์กระบะส าหรับน า
ประชาชนหมู่ที่ 9 เข้าร่วมถวายความ
จงรักภักดี ณ ศาลากลางจังหวัดตาก 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นายวิทยา  เหลาสา 
เสนอราคา 5,000บาท 

นายวิทยา  เหลาสา 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 127/2562 
ลงวันท่ี 2 พ.ค.2562 

13 จ้างเหมารถยนต์กระบะส าหรับน า
ประชาชนหมู่ที่ 10 เข้าร่วมถวายความ
จงรักภักดี ณ ศาลากลางจังหวัดตาก 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายหวัง  จันทรี 
เสนอราคา 4,000บาท 

นายหวัง  จันทรี 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 128/2562 
ลงวันท่ี 2 พ.ค.2562 

14 จ้างเหมารถยนต์กระบะส าหรับน า
ประชาชนหมู่ที่ 11 เข้าร่วมถวายความ
จงรักภักดี ณ ศาลากลางจังหวัดตาก 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นางสายรุ้ง  อินอภัย 
เสนอราคา 4,000บาท 

นางสายรุ้ง  อินอภัย 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 129/2562 
ลงวันท่ี 2 พ.ค.2562 

15 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ า
แบบเกษตร 

810 810 เฉพาะเจาะจง อู่วิทยา 
เสนอราคา 810 บาท 

อู่วิทยา 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 130/2562 
ลงวันท่ี 7 พ.ค.2562 

16 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ า สถานี
สูบน้ าด้วยไฟฟ้า บ้านหนองง้ิว 1 หมู่ 
11 

4,1117 4,1117 เฉพาะเจาะจง นายมานพ  ตันแบน 
เสนอราคา 4,117 บาท 

นายมานพ  ตันแบน 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 131/2562 
ลงวันท่ี 7 พ.ค.2562 

17 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่
ประจ าทาง จ านวน 2 คันเพื่อน าคณะ
ศึกษาดูงานด้านขยะ ณ จ.ภูแกต็ 

200,000 200,000 เฉพาะเจาะจง นายพิษณุ   ธีรพงษ ์
เสนอราคา 200,000 บาท 

นายพิษณุ   ธีรพงษ์ 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 132/2562 
ลงวันท่ี 13 พ.ค.2562 

 

 



 

 

18 จ้างเหมารถยนต์กระบะส าหรับน า
ประชาชนเข้าร่วมโครงการจิต
อาสา หมู่ 9 

5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง นายวิทยา  เหลาสา 
เสนอราคา 5,000บาท 

นายวิทยา  เหลาสา 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 110/2562 
ลงวันท่ี 13 พ.ค.
2562 

19 จ้างเหมารถยนต์กระบะส าหรับน า
ประชาชนเข้าร่วมโครงการจิต
อาสา หมู่ 10 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายหวัง  จันทรี 
เสนอราคา 4,000บาท 

นายหวัง  จันทรี 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 111/2562 
ลงวันท่ี 13 พ.ค.
2562 

20 จ้างเหมารถยนต์กระบะส าหรับน า
ประชาชนเข้าร่วมโครงการจิต
อาสา หมู่ 11 

3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง นางสายรุ้ง  อินอภัย 
เสนอราคา 3,000บาท 

นางสายรุ้ง  อินอภัย 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 112/2562 
ลงวันท่ี 13 พ.ค.
2562 

21 จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับ
อากาศไม่ประจ าทางโครงการ
สนับสนุนกิจกรรมเด็ก 

80,000 80,000 เฉพาะเจาะจง นายพิษณุ   ธีรพงษ ์
เสนอราคา 80,000บาท 

นายพิษณุ   ธีรพงษ์ 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 115/2562 
ลงวันท่ี 13 พ.ค.
2562 

22 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 1- 11 
 

19,250 19,250 เฉพาะเจาะจง นายสุเทพ  ทับเอี่ยม 

เสนอราคา 19,250 บาท 

นายสุเทพ  ทับเอี่ยม 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 138/2562 
ลงวันท่ี 24 พ.ค.
2562 

23 จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจร
ปิด CCTV 

47,980 47,980 เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร ์

เสนอราคา 47,980 บาท 

หจก.ตากคอมพิวเตอร ์
 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 138/2562 
ลงวันท่ี 24 พ.ค.
2562 

24 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์
ส่วนกลาง 

4,330 4,330 เฉพาะเจาะจง หจก.ตากคอมพิวเตอร ์

เสนอราคา 4,330 บาท 

หจก.ตากคอมพิวเตอร ์
 
 

เสนอราคาต่ าที่สดุและ
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ี 
อบต.ตากตก ก าหนด 

เลขท่ี 140/2562 
ลงวันท่ี 28 พ.ค.
2562 

  
 

       

  
 

       

 


